
Tiltrækning, udvikling og fastholdelse
– en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere



Tiltrækning, fastholdelse og udvikling
– fra viden til indsats

Erhvervslivet står over for enorme udfordringer, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at mangle 
kvalificeret arbejdskraft. Tiltrækning, fastholdelse og udvikling af medarbejdere er fuldstændig afgø-
rende, hvis vores konkurrenceevne skal overleve globaliseringen. 

Spørgsmålet er, hvordan vi tiltrækker de dygtigste medarbejdere? Hvordan vi fastholder dem? Og 
hvordan vi ledelsesmæssigt skaber rammer, som understøtter deres udvikling mod nye tider og 
større resultater?

I Moment Professionals arbejder vi vedvarende med at kende til de dygtigste kandidaters bevægelser og 
motivationsfaktorer. Vi holder os ajour med markedet, specifikke brancher og aktuelle ledelsestendenser. 
 
Vi ved, at fastholdelse og udvikling kan sikres med en vurdering af ledelseskraften og i form af grundig 
afdækning samt en målrettet onboarding af nye medarbejdere.

Moment Professionals har med denne undersøgelse belyst virksomhedernes evne til at fastholde og 
udvikle medarbejdere. Undersøgelsen viser, at der er stor viden og forståelse for netop disse to emner, 
men den viser også, at der stadig er behov for en aktiv indsats i virksomhederne. 

Målet med undersøgelsen er at give et indblik i de udfordringer, danske virksomheder står over for – 
næste skridt er den målrettede indsats. 
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Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget af Moment Professionals og udsendt som et online spørgeskema. I alt har 129 
danske HR-chefer fra store og mellemstore danske virksomheder deltaget anonymt i undersøgelsen.

Udfordrende fremtidsudsigter 

Undersøgelsen viser, at der er rekrutteringsudfordringer. 62% af undersøgelsens deltagere forventer at 
mangle kvalificeret arbejdskraft inden for de næste fem år, og at de dermed vil få brug for at rekruttere 
nøglepersoner til deres virksomhed. Samtidig er de også opmærksomme på, at den ventende 
rekrutteringsopgave ikke bliver let. Til spørgsmålet om, hvor stor en udfordring de forventer, det vil 
blive at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i Danmark inden for de næste 5 år, vurderer 82%, at vil blive 
svært eller meget svært.

Forventer din virksomhed at mangle kvalificeret arbejdskraft inden for de næste fem år? 

På en skala fra 1-5, hvor svært forventer du, det vil blive at rekruttere kvalificeret arbejdskraft? 
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Mangel på kandidater men ingen strategi 
På trods af bevidstheden om fremtidens rekrutteringsudfordringer svarer hele 34%, at de på 
nuværende tidspunkt ikke arbejder med en rekrutteringsstrategi. Det må derfor antages, at de i 
stedet rekrutterer ad hoc, når behovet opstår. Dertil kommer, at kun 46% har et overblik over, hvilke 
kompetencer deres virksomhed kommer til at mangle inden for de næste tre år. Det betyder, at de 
derfor heller ikke har mulighed for at lægge en langsigtet employer brandingstrategi, så de sikrer den 
nødvendige kvalificerede arbejdskraft, når udbuddet svinder ind. 

Har din virksomhed en rekrutteringsstrategi? 

Har din virksomhed overblik over, hvilke kompetencer I kommer til at mangle inden for de næste 3 år 
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Fokus på bløde værdier
Udvælgelsen af den rette medarbejder er ikke nok til at sikre succes. En medarbejders potentiale 
afhænger i høj grad også af en grundig integrering i virksomheden. Undersøgelsen viser, at 78% af de 
adspurgte virksomheder følger en fast procedure for integreringen af nye medarbejdere, og at ansvaret 
i 67% af tilfældene ligger hos afdelingslederen. 

De aspekter, der bliver lagt særligt vægt på i integreringen af nye medarbejdere, er faglige 
kompetencer, evnen til at samarbejde og ejerskab for virksomhedens kultur. I mange tilfælde prioriterer 
virksomheder dermed de bløde værdier, der ikke alene kan aflæses ud fra et CV, men som kræver en 
grundig afdækning af kandidat, virksomhed, team og leder. 

Følger din virksomhed en fast procedure for integrering af nye medarbejder?

Hvad lægger din virksomhed særligt vægt på i integrering af nye medarbejdere? 

Faglige kompetencer

Resultater

Ejerskab for virksomhedens kultur

Socialt engagement

Andet
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Fejlansættelser har konsekvenser
Konsekvensen af en rekrutteringsproces uden strategi og brug af de rette værktøjer bliver i værste fald 
en fejlansættelse. ifølge undersøgelsen har hele 94% prøvet at fejlansætte en medarbejder, og for 21% 
er mere end 5% af de medarbejdere, der er ansat inden for de seneste 2 år, fejlansat. 
Dertil kommer, at omkostningerne ved en fejlansættelse viser sig at være store. 42% vurderer, at det 
koster fra 300.000 kr. til over 700.000 kr. at fejlansætte en vidensmedarbejder i deres virksomhed. I 
langt de fleste tilfælde skyldes fejlansættelsen en fejlvurdering af kandidatens faglige evner eller sociale 
egenskaber, mangel på kvalificerede ansøgere eller en ikke fyldestgørende afdækning af den specifikke 
medarbejderprofil. 

Har din virksomhed prøvet at fejlansætte en medarbejder? 

Hvad vil du vurdere, at en fejlansættelse af en vidensmedarbejder koster i din virksomhed? 

Ja

Nej

Ved ikke
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Undersøgelsens pointer
At de rette medarbejdere er afgørende for en virksomheds resultater, er ikke nyt, men det gør det 
ikke til et mindre vigtigt fokuspunkt. Tværtimod. I fremtiden, hvor der bliver mangel på kvalificerede 
kandidater, skal det at finde og fastholde det perfekte match mellem medarbejder, virksomhed, leder 
og team for alvor have fuld opmærksomhed.

Moment Professionals’ undersøgelse viser, at der et stykke vej igen, før danske virksomheder er rustede 
til at overleve det fremtidige marked. Til trods for visheden om at fremtiden vil stille højere krav til 
virksomheders rekrutteringsprocesser, mangler mange virksomheder en klar strategi, der sikrer dem 
den kvalificerede og nødvendige arbejdskraft i fremtiden. 

Det store fokus på medarbejderes bløde værdier, som personlige kompetencer og evnen til at skabe 
ejerskab for virksomhedens kultur, vidner om, at det perfekte match ikke kan findes ved udelukkende 
at kigge på en kandidats CV. Det kræver en dybdegående afdækning af kandidaten såvel som 
virksomheden, lederen og teamet samt en grundig integrering og efterfølgende opfølgning, hvis en 
rekruttering skal afsluttes succesfuldt. 

Grundighed og professionalisme er kodeordene bag succesfuld fastholdelse og udvælgelse af en gruppe 
medarbejdere, og undersøgelsen viser, at fejlansættelser kan have fatale konsekvenser. At ansætte 
den forkerte medarbejder er en enorm økonomisk belastning for en virksomhed og har dertil også 
personlige konsekvenser for både kandidat, leder og de kollegaer, der arbejder tæt på. 
Med 16 års erfaring i branchen ved vi i Moment Professionals, at det perfekte match tager tid at finde, 
udvikle og fastholde. Men samme erfaring siger os, at den tid er det bedste bidrag til en virksomheds 
succes.

Om Moment Professionals

Vores målsætning er entydig. I 18 år har vi arbejdet målrettet med rekruttering af de dygtigste 
kandidater og rådgivet virksomheder omkring onboarding og udvikling af ledere og teams. Det lyder 
enkelt. Det er det ikke. Kun gennem samarbejdet med vores ambitiøse kunder er det muligt at udfordre 
markedet for at nå vores vision om at være markedets stærkeste brand. 


